LAMPIRAN III PENGUMUMAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 810/01/BKPSDM/II/2019
TANGGAL : 2 Januari 2019

SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

:

Tempat dan tanggal lahir :
Jabatan yang dilamar

:

Lokasi Penempatan

:

Alamat

:

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :
1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau
lebih;
2) Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, prajurit
Tentara

Nasional

Indonesia,

anggota

Kepolisian

Negara

Republik

Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai
swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha
Milik Daerah);
3) Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik
praktis;
5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah;
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia
dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil
oleh Instansi Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya
ini tidak benar.
………………, ………………….
Yang membuat pernyataan
Materai
Rp. 6.000,-

+ Tanda tangan

( Nama Lengkap)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :
Nama

:

Tempat dan tanggal lahir :
Jabatan yang dilamar

:

Lokasi Penempatan

:

Status Perkawinan

:

Alamat

:

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia mengabdi dan tidak akan
mengajukan pindah keluar daerah Kabupaten Belitung Timur dalam kurun
waktu 15 (lima belas) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai
Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Belitung Timur dengan alasan/dalih
apapun.

Pernyataan

ini

saya

buat

(suami/istri/Orangtua/wali/saudara)

serta

setelah

berkompromi

mendapat

persetujuan

dengan
dengan

segala konsekuensinya. Apabila tetap mengajukan pindah dengan alasan
apapun,

bersedia

diberhentikan

dengan

hormat

dan

membuat

surat

pengunduran disi sebagai CPNS maupun sebagai PNS.
Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, guna
melengkapi syarat khusus/tambahan yang diminta oleh Bupati Belitung Timur
agar selanjutnya dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
Kabupaten Belitung Timur. Apabila dikemudian hari saya mengingkari
pernyataan yang telah saya buat ini, maka saya bersedia menerima sanksi
apapun yang akan dijatuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
terhadap saya.

......... ...............2018
Mengetahui
Suami/Istri/Orang Tua/Wali/Saudara

Yang membuat pernyataan,
Materai
Rp. 6.000,-

( Nama Lengkap)

+ Tanda tangan

( Nama Lengkap )

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :
Nama

:

Tempat dan tanggal lahir :
Jabatan yang dilamar

:

Lokasi Penempatan

:

Status Perkawinan

:

Alamat

:

Dengan ini menyatakan bahwa saya saat ini saya tidak sedang
menjalankan perkuliahan aktif di Perguruan Tinggi manapun.
Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, guna
melengkapi syarat khusus/tambahan yang diminta oleh Bupati Belitung Timur
agar selanjutnya dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
Kabupaten Belitung Timur. Apabila dikemudian hari saya mengingkari
pernyataan yang telah saya buat ini, maka saya bersedia menerima sanksi
apapun yang akan dijatuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
terhadap saya.

......... ...............2018
Mengetahui
Suami/Istri/Orang Tua/Wali/Saudara

Yang membuat pernyataan,
Materai
Rp. 6.000,-

( Nama Lengkap)

+ Tanda tangan

( Nama Lengkap )

